
 

 

Philips Viva Collection
Airfryer

TurboStar
Cvrtnik z malo maščobe
Črne barve, 1425 W, 0,8 kg
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ahvaljujoč patentirani tehnologiji TurboStar
edinstveno Philipsovo tehnologijo TurboStar lahko pri cvrtju uporabljate zelo majhno 
ličino olja in pripravite okusne ter enakomerno ocvrte jedi. Predhodno segrevanje ni 
trebno, nova kompaktna zasnova pa omogoča pripravo velike količine hrane.

Fast, easy and time efficient
• Snemljivi deli so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju
• Enostavno čiščenje v 90 sekundah z mrežasto košaro QuickClean s prevleko proti sprijemanju
• Cvrite, pecite in pražite svoje najljubše jedi doma
• Okusna hrana v krajšem času: predhodno segrevanje ni potrebno

Healthy and tasty results every time
• Okusne jedi: znotraj mehke, zunaj hrustljave
• Več kot 200 receptov v aplikaciji in priložena brezplačna knjižica z recepti
• Jedi so 50 % bolj enakomerno ocvrte*
• Edinstvena tehnologija TurboStar za bolj zdravo cvrtje

Thoughtfully designed
• Velika prostornina z 0,8 kg, 20 % kompaktnejše
• Univerzalen ročaj EasyClick za enostavno menjavo pripomočkov



 Hrustljavi in okusni rezultati

Zahvaljujoč Philipsovi tehnologiji TurboStar je 
vsa hrana izpostavljena konstantni toploti, ki 
kroži in vso hrano simultano skuha. Rezultat je 
enakomerno ocvrta hrana brez potrebnega 
obračanja, tudi če je hrana naložena v večjih 
količinah. Poleg ogrevanega krožečega zraka 
zmogljiva neposredna toplota z vrha hitro 
hrustljavo zapeče hrano in zagotovi okusne, 
zlato-rjave rezultate. "Zunaj hrustljavo, znotraj 
mehko."

Navdihujoči recepti

Aplikacija Philips Airfryer je brezplačna in 
vsebuje okusne recepte ter enostavna navodila 
za kuhanje. Navdušite se nad hitrimi, zdravimi 
prigrizki ali obroki za posebne priložnosti.

Hitro segretje

Cvrtnik Philips Airfryer je takoj pripravljen na 
uporabo. Celostno hitrejši od začetka do 
konca: zagotavlja vrhunsko vsakodnevno 
delovanje med celotnim postopkom kuhanja.

Košara QuickClean

S Philipsovo košaro Airfryer QuickClean, ki 
vključuje odstranljivo mrežo s prevleko proti 
sprijemanju, postane čiščenje enostavnejše in 
hitrejše. Snemljivi predal s prevleko proti 
sprijemanju in košaro za hrano lahko 
enostavno operete v pomivalnem stroju. Ob 
uporabi cvrtnika Philips Airfryer s tehnologijo 
TurboStar vaš dom ne bo imel vonja po 
ocvrtem olju kot ob uporabi običajnih 
cvrtnikov.

Deli primerni za pomivanje v 
pomivalnem stroju

Snemljivi predal s prevleko proti sprijemanju in 
košaro za hrano lahko enostavno operete v 
pomivalnem stroju. Ob uporabi cvrtnika Philips 
Airfryer s tehnologijo Rapid Air vaš dom ne bo 
imel vonja po ocvrtem olju kot ob uporabi 
običajnih cvrtnikov.

Vsestransko kuhanje

Tehnologija Rapid Air inovativnega cvrtnika 
Philips Airfryer ni idealna samo za cvrtje, saj 
vam omogoča tudi peko, pečenje in celo 
praženje najljubših jedi za hitro pripravo vseh 
obrokov.
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Dodatna oprema
• Priloženo: Knjižica z recepti

Tehnične specifikacije
• Napajanje: 1425 W
• Dolžina kabla: 0,8 m
• Napetost: 220 V
• Zmogljivost košare: 0,8 kg

Zasnova
• Barva: Črna

Teža in dimenzije
• Dimenzije izdelka (D x Š x V): 365 x 266 x 292 mm
• Teža izdelka: 5,3 kg

Splošne specifikacije
• Značilnosti izdelka: Samodejni izklop, Hladno 

ohišje, Shranjevanje kabla, Primerno za pomivalni 
stroj, Nedrseče nožice, Stikalo za vklop/izklop, 
Signal pripravljenosti, Temperaturni regulator, 
Lučka vklopa, QuickClean, Knjižica in aplikacija z 
recepti

• Tehnologija: Tehnologija TurboStar
• Nastavitev časa: Do 30 minut

Površina
• Material glavnega ohišja: Plastika

Servis
• 2-letna mednarodna garancija

Prijazno do okolja
• Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
• Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja
•
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Specifikacije
Airfryer
TurboStar Cvrtnik z malo maščobe, Črne barve, 1425 W, 0,8 kg

* V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem 
cvrtniku Philips.

* V primerjavi s cvrtnikom Airfryer brez tehnologije TurboStar pri 
uporabi zamrznjenega krompirčka; ocenjeno na podlagi skorjice in 
zapečenosti.

* V primerjavi s cvrtnikom Philips Viva Collection Airfryer; celotna 
zmogljivost je 800 g krompirčka.

http://www.philips.com

